
روزنامه اطالعات - 3 مرداد 1357
مهمترین خبر صفحه اول اطالعات »تظاهرات 
خونین در تشییع جنازه حجت االسالم کافی« 
بود. به نوشــته این روزنامه در این مراسم یک 
پاســبان با ضربات کارد کشته شد و 24 تن از 

تظاهر کنندگان و افراد پلیس مجروح شدند.
احمد کافی یکــی ازمعروفترین ســخنرانان 
مذهبــی آن زمــان تهران بود که بیشــتر در 
»مهدیه تهــران« واقــع در منطقــه امیریه 
ســخنرانی می کرد و مخالفتش با دکتر علی 
شــریعتی معروف بود. درگذشت این روحانی 
پرطرفدار مشــکوک بود. او در سحرگاه جمعه 
۳۰ تیرمــاه ۱۳۵۷ مصادف با نیمه شــعبان 
۱۳۹۸ قمری بر اثر تصادف رانندگی به شکل 

مرموزی کشته شد. در این تصادف یک کامیون ارتشی با ماشین پژویی که احمد کافی یزدی در آن قرار داشت و شخصی به 
نام عنابستانی رانندگی آن را به عهده داشت تصادف کرد. محل تصادف کیلومتر 2۰ جاده مشهد - قوچان و روبروی امامزاده 
جلیل بوده است.با پخش خبر تصادف کافی، سراسر مسیر جاده قوچانـ  مشهد پوشیده از ماشین های شخصی شد و در مسیر 
حرکت شعارهایی سر می دادند که حکومت را به واکنش وامی داشت و نیروهای دولتی سعی نمودند از گسترش موج تظاهرات 
و شعارها ممانعت به عمل آید. هنگام تشییع جنازه احمد کافی، مردم به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند و در مسیر حرکت 
از میدان فردوسی تا مسجد جعفریها شعارهایی سر دادند و گزارش های ساواک خراسان در این خصوص نمایان گر این مدعی 
است. به نقل یکی از کارمندان وقت شهرداری مشهد جنازه احمد کافی به باغ خواجه ربیع منتقل و با حالتی شبیه حکومت 
نظامی و بدون حضور مردم دفن و ورودی قبر به قطر ۱ متر بتن ریخته شد تا اگر کسی برای بردن جنازه مراجعه کرد نتواند 

به مقصود خود برسد زیرا شنیده می شد که کافی وصیت کرده بودن جنازه اش در مهدیه تهران دفن شود.
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در جستجوی نمو
»در جســتجوی نمــو«  نام انیمیشــن 
کامپیوتــری بلنــد و برنده جایزه اســکار 
سال 2۰۰۳ اســت. تهیه کنندگی فیلم را 
اســتودیوهای پیکســار و دیزنی به عهده 
داشــتند. این فیلم از نــگاه انجمن فیلم 
آمریــکا، یکی از ۱۰ فیلــم برتر جهان در 

سبک پویانمایی )انیمیشن( است.
در جستجوی نمو 2۶اُمین فیلم پرفروش 
تاریخ استو از نگاه انجمن فیلم آمریکا، یکی 

از ۱۰ انیمیشن بلند برتر در جهان است.
داســتان فیلم در مورد یک دلقک ماهی به 
نام مارلین اســت که در مورد پسرش نمو 

زیادی حســاس اســت و او را در اقیانوس گم می کند و در پی آن با کمک ماهی به نام دوری به جستجوی نمو می پردازد. 
به تدریج و پس ازجســتجو برای یافتن نمو او متوجه می شود که نباید آنقدر مته به خشخاش بگذارد. داستان نمو با وارد 
شدن یک ماهی کوچک به اقیانوس و روبرو شدن با خطرات شکارچیان ادامه میابد. او که به همراه پدرش به این شرایط 

وارد می شود، پس از جدا شدن از پدرش مجبور می شود به تنهایی زندگی کند.
فیلم در آمریکا ۹۶4 میلیون دالر فروش داشت. دی وی دی فیلم پر فروش ترین دی وی دی در دنیا بوده است و تا سال 2۰۰۶ 

بالغ بر 4۰ میلیون کپی از دی وی دی فیلم به فروش رفته است.

فناوری

بارور کردن ابرهای دوبی با پهپاد!
امارات متحده عربی از پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشــین 

برای کنترل آب و هوای شهر دوبی استفاده می کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، بارش های محدود در دوبی 
و دمای باالی هوا منجر به خشکســالی در این شهر توریستی 
شده است و حاال هواپیماهای بدون سرنشین به مبارزه با این 

معضل کمک می کنند.
تغییرات اقلیمی و بحــران آب و هوا طوری که تاکنون هرگز 
اینطور نبوده در حال گرم کردن کره زمین هستند و ساکنان 
مناطق مختلف کره زمین در حال تجربه دماهای بی سابقه ای 

هستند.
امارات متحده عربی اغلب شــاهد دمای بــاالی هوا به همراه 

بارندگی بســیار کم است و به طور متوســط  سالیانه کمتر از چهار اینچ باران در این شهر می بارد و منجر به خشکسالی 
می شود.

اکنون هواپیماهای بدون سرنشین کنترل کننده هوا می توانند به مقابله با این کمبود مرگبار آب کمک کنند.
امارات متحده عربی ۱۵ میلیون دالر در ۹ پروژه مختلف تقویت بارندگی و بارور کردن ابرها ســرمایه گذاری کرده اســت 
که یکی از آنها توســعه و به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشــین کنترل کننده باران است که توسط دانشگاه ردینگ 

مهندسی شده است.
این هواپیماهای بدون سرنشین خودشان باران ایجاد نمی کنند، بلکه به شروع تولید باران از طریق بارورسازی ابرها کمک 

می کنند. آنها ابرها را با یک بار الکتریکی باردار می کنند و متعاقباً قطرات آب داخل آنها باردار می شوند.
از ابتدای سال 2۰2۱ کشور امارات ۱2۶ نمونه باروری ابرها را انجام داده است.

کری نیکول یکی از محققان اصلی این پروژه توضیح داد: آنچه که ما در تالش هســتیم انجام دهیم این است که قطرات 
داخل ابرها را به اندازه کافی بزرگ کنیم تا وقتی که از ابر می ریزند، تا رسیدن به سطح زمین زنده بمانند.

این روش با موفقیت باران را بر فراز شــهر دوبی ایجاد کرده و حتی منجر به اعالم اخطارهای ایمنی برای رانندگان برای 
رانندگی در جاده های لغزنده شده است.

البته همه معتقد نیســتند که این روش برای مقابله با الگوهای طبیعی آب و هوا فکر خوبی اســت. برخی از کارشناسان 
استدالل می کنند که روش باروری ابرها منجر به طغیان ها و سیالب های خطرناک می شود.

چهرهها

سید ضیاءالدین سجادی؛ ادیب و استاد دانشگاه 
ســید ضیاءالدین ســجادی )زاده ۱2۹۹ خورشیدی در مشــهد - درگذشته ۳ مرداد 
۱۳۷۵ در تهران( اســتاد دانشگاه، پژوهش گر ادبیات فارسی، مترجم و مصحح ایرانی 

بود.
وی در خانواده ای روحانی در سال ۱2۹۹ خورشیدی در مشهد چشم به جهان گشود. 
پدرش حاج سید مصطفی سرابی خراســانی از فضال و ادبای مشهد بود که ادبیات را 
نزد ادیب نیشــابوری و فلســفه را نزد حاجی فاضل آموخته و خود اهل شــعر و ذوق 
بود. ســجادی با توشه علم و فضل موروث و مکتســب در سال ۱۳2۱ به تهران برای 
تحصیالت عالیه آمد و به تحصیل رشــته زبان و ادبیات فارســی پرداخت. او در سال 
۱۳۳4 از رســاله دکتری خود - که درباره خاقانی شــروانی بود - دفاع کرد و همین 
موجب شد که او در طی زندگی به بررسی و تفحص در آثار و اشعار خاقانی بپردازد. از 
سال ۱۳44 در سمت استادِی زبان و ادبیات فارسی دانشسرای عالی و دانشگاه تهران 
و بعدها تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد مشغول تدریس شد. دکتر سجادی در 2۶ شهریور 
۱۳۸۱ به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران معرفی شد. از او بیش از صدوهفتاد مقاله در موضوعات ادبی، علمی، تاریخی، 
مذهبی، در مجالت و نشــریات معتبر و دانشــنامه ها، از جمله: راهنمای کتاب، یغما، ســخن، رادیو ایران، آینده، مجالت 
دانشکده های ادبیات دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم، دانشسرای عالی، دانشنامه ایران و اسالم و دانشنامه جهان اسالم، 
مجموعه مقاالت حافظ شناســی و نشریات دیگر به چاپ رسیده است. همچنین بیش از بیست جلد کتاب ارزشمند درباره 

تاریخ و ادبیات فارسی از او به چاپ رسیده است. 
دکتر سید ضیاءالدین سجادی در ۳ مرداد سال ۱۳۷۵ هـ. ش در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس 
محمود اســتادمحمد )زاده ۳ آبان ۱۳2۹ تهرانـ  درگذشــته ۳ مرداد ۱۳۹2 تهران( 
نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر ایرانی بود. او در سال ۱۳2۹ در محله دروازه 
دوالب تهران به دنیا آمد. وی فعالیت نمایشــی خود را در نوجوانی پس از آشــنایی 
با اســتادش محمد آستیم و ســپس نصرت رحمانی و عباس نعلبندیان و با بازی در 
نمایش های بیژن مفید و عضویت در آتلیه تئاتر آغاز کرد و در سال ۱۳4۷ با بازی در 
نمایش »شهر قصه« )در نقش خر( به شهرت رسید. وی همچنین در سال ۱۳4۸ در 
نمایش »نظارت عالیه« به کارگردانی ایرج انور به ایفای نقش پرداخت. او پس از انحالل 
آتلیه تئاتر، در سال ۱۳۵۰ به بندر عباس سفر کرد و در آنجا گروه نمایشی »پتوروک« 
را تشکیل داد. وی در سال ۱۳۵۱ دوباره به تهران مراجعت نمود. محمود استاد محمد 
پس از نوشتن نمایشــنامه های متعدد، در سال ۱۳۶4 به کانادا مهاجرت کرد. وی در 
سال ۱۳۷۷ دوباره به ایران بازگشت و فعالیت هنری خود را از سر گرفت. او در صبح 
پنج شــنبه سوم مرداد ۱۳۹2 به دلیل سرطان کبد در بیمارستان جم تهران درگذشت. او همسر آهو خردمند بازیگر تئاتر 

بود. آخرین حضور او در مقابل دوربین، در سریال »در چشم باد« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی بود. 

فیلمبازی

نیمکت داغ 
کتاب »نیمکت داغ: از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوزه مورینیو«  یکی 
از کتاب های پرمخاطبی اســت که توســط حمیدرضا صدر روزنامه نگار و مفســر 
فوتبال نوشــته شده است. این کتاب شامل سی ویک فصل است و صدر در آن نوع 
زندگــی و نگرش حرفه ای ۳4 مربی بزرگ و تاریخ ســاز فوتبــال جهان را توصیف 

کرده است.
حمیدرضا صدر در این کتاب از مربی قدیمی ایران »حشــمت مهاجرانی« که باعث 

شد ایران برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کند، نوشته است.
او در مقدمــه ی این کتاب می گوید: »امیدوارم خوانندگان ناآشــنا با تاریخ فوتبال 
ایران و آسیا از دیدن نام حشمت مهاجرانی در سیاهه ارائه شده، تعجب نکنند. این 

کتاب بدون پرداختن به فوتبال ایران با حفره ای خالی روبه رو می شد.«
هربرت چاپمن در دهه ۱۹2۰، اولین مربی اســت که نویسنده درباره ی آن نوشته 
اســت و آخرین مربی پپ گواردیوال در دهه  2۰۱۰ اســت. از چهره های برجســته 
و محبوب دیگر می توان به نرو روکو، جاک اســتاین، هلموت شــون ارنســت هاپل هوگو میسل، ویتوریو پوتزو، سپ 
هربرگر، هلنیو هررا، الف رمزی، والری لوبانوفســکی، ماریو زاگالو، رینوس میشــل، سزار منوتی، کارلوس بیالردو، تله 
سانتانا، جووانی تراپاتونی، الکس فرگوسن، آریگو ساچی، فابیو کاپلو، گاس هیدینگ، مارچلو لیپی،آرسن ونگر، اوتمار 
هیتســفلد، اتو رهاگل، رافا بنیتس، ژوزه مورینیو و پپ گواردیوال اشــاره کرد. در قســمتی از کتاب »نیمکت داغ« 
می خوانیم: »اتوبوس حامل بازیکنان آلمانی در مسیر باران زده به سوی استادیوم ونکدرف شهر برن می رفت. نزدیک 

می شد و نزدیک تر. 
جام جهانی ۱۹۵4. آخرین نبرد. آخرین ایســتگاه. آلمان غربی و مجارستان. دو کشور زخم خورده از جنگ برابر هم. 
یکی غربی. یکی شــرقی. ســپ هربرگر رو به فریتز والتر کرد. کاپیتان کنارش نشسته بود. او دستی به شانه کاپیتان 
زد و در اشاره به باران شدید و برف پاک کنی که قطره ها را از روی شیشه جلو اتوبوس کنار می زد، گفت: هوای توئه 
فریتــز. والتر با صمیمیت جواب داد: برای من عالیه رئیــس. والتر کبیر، هربرگر را رئیس می خواند. کاپیتان برخالف 
آنچه در مرحله گروهی رخ داده بود به پیروزی می اندیشید. نه به باران. نه به قطره های درشت. نه به زمین گل آلود. 

نه به هشت گل خورده از مجارستان. کاپیتان مثل رئیس به پیروزی می اندیشید.«

کمر فیلترینگ شکست! 

طرحروز

پیشنهاد

پیام پورفالح

راهکار حل اَبَرمشکالِت خوزستان
مهدی صولی

امروزه حکمرانی در چهار سطح سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه 
خدمات، کاربردی عملی پیدا کرده است. حکمرانی نوین، شکلی از اعمال حاکمیت 
است که با تغییر تلقی سنتی از توزیع قدرت، دیگر دولت را به عنوان تنها توزیع 
کننــده انحصاری قدرت و قدرت بالمنازع در کنترل عمومی و ارائه خدمات تلقی 
نمی کند. بر مبنای این نگرش، قدرت فقط در اختیار دولت نیســت؛ بلکه احزاب، 
اصناف، سازمان های مردم نهاد، سازمان های مذهبی، شبکه های اجتماعی و موارد 
مشابه نیز می توانند بر فرایند توزیع قدرت و ارائه خدمات عمومی تاثیرگذار بوده 
و در هــدف اصلی حکومت که تامین منفعت عمومــی و تحقق رضایت عمومی 
است؛ نقش آفرینی کنند. سوال مهم این است که چگونه اغلب کشورهای جهان 
با پذیرش این تحول مفهومی، بر ســرعت پیشرفت و توسعه بر مدار پاسخگویی 

عقالنی به مشکالت عمومی و رفع آن ها پرداخته اند، اما ما ایرانیان همچنان با اَبَرمشکالِت ملی مواجه هستیم؟ آیا آن گونه که برخی فعاالن 
سیاسی در روزهای اخیر گفته اند مشکل در عدم استقرار دولِت یک دست با دیگر اجزای حاکمیت بوده و اکنون، با استقرار دولت سیزدهم، 
مشکالت کشور برطرف خواهد شد؟ جناب آقای حجت االسالم و المسلمین رئیسی در نشست ویژه بررسی مسائل خوزستان، گفته اند: »برای 
خوزستان استاندار ویژه تعیین می کنیم و دستور تشکیل شورای راهبردی برای استان خوزستان را صادر خواهیم کرد.« دغدغه ای بسیار متین 
و خوب؛ اما مگر تا به حال مسایل خوزستان در جلسات راهبردی و شوراهای عالی مورد بررسی قرار نگرفته است؟ پس چرا هنوز مشکالت این 
استان پابرجاست؟ و آیا یک استاندار ویژه می تواند این مشکل را حل کند؟ البته که پاسخ روشن است. بنابراین برادرانه از حضور مشاوران و 
تصمیم سازان محترم دولت سیزدهم، استدعا دارم که از همین روزهای نخست، برای برون رفت از بحران های متراکم و انباشته ای که فراروی 
کشور است، به جای تمرکز و بازگشت به الگوهای سنتی حکمرانی، به بازتعریف سطوح چهارگانه حکمرانی نوین، متناسب با الزامات زیست بوم 
ایراِن امروز مبادرت ورزند. برطرف کردن واقعی، بنیادین و البته زمان مند اَبَرمشکالِت امروز ایران، نیازمند فهم دقیق مفاهیم سه گانه »کنترل 
عمومی«، »خود حکمرانی« و »مداخالت حاکمیتی« و تمرکز سیاست گذارانه بر آنهاست. از میان سه گانه مذکور، مفهوم کنترل عمومی، با 
درک روزآمد و دقیق مفهوم دیگری به نام »کنترل مردمی« قوام می یابد. مرسوم است که در دولت مستقر، نظر اکثریت رای دهندگان، انتخاب 
سیاســت ها را شکل می دهد، اما این سیاســت ها گاه می تواند برخالف نظر عموم شهروندان باشد. چرا که در برخی از دوره های انتخابات، 
دولت منتخب نتیجه ترجیح اقلیت رأی دهندگان نسبت به اکثریت رأی ندهندگان است. این مساله، می تواند موجب شکل گیری یک چالش 
بسیار پرمخاطره و زیان بار برای کشور باشد: چالش تقابِل »ترجیِح انتخاب اقلیت« با »عدم رضایت اکثریت«. برخی نظریه های نهادی با تاکید 
بنیادگرایانه بر الگوهای سنتی حکمرانی، پاسخ این چالش را از پیش تعیین کرده اند؛ اما از منظر سیاست گذاری و اداره عمومی، عدم اصالح 
نگرش ســنتی به الگوی حکمرانی، چالش »تقابِل ترجیِح انتخاب اقلیت با عدم رضایت اکثریت« را روز به روز عمیق تر کرده و می تواند به 
مهمترین مانع رفع اَبَرمشکالِت امروز ایران، تبدیل شود. زیرا کیفیت عملکرد دولت های منتخب، با نسبت سنجی میان سیاست های انتخابی 
توسط رای دهندگان از یک سو و رضایت افکار عمومی از سوی دیگر سنجیده می شود. ارزیابی عمومی و قضاوت مردم از تجربه عملکرد پایانی 
دولت های آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، گواه آشکاری بر این مدعاست. بدیهی است که بخش های حاکمیتی با برخورداری 
از ظرفیت های مراکز آینده پژوهی، مطالعاتی و سیاست گذاری  درباره چیستی ترجیحات سیاستی و چگونگی اتخاذ و اجرای آنها، صاحب 
نظر هستند؛ اما تنوع مطالبات و تقاضاهای عمومی ایجاب می کند که این فرایند خارج از دیوان ساالری اداری دولت منتخب شکل گیرد. در 
الگوهای حکمرانی حزبی، پایش، رصد و پیشنهاد سیاست های عمومی از طریق احزاب انجام شده و هزینه های آن نیز توسط احزاب پرداخته 
می شود تا ساحت نظام سیاسی از اتهام ناکارآمدی پاکیزه بماند. احزاب از طریق تدوین و ارائه بسته های سیاستی در مقام نمایندگی بخشی 
از تقاضاهای عمومی، از یک سو کارکرد تکمیل کننده و از سوی دیگر کارکرد رقابت آمیز را در فرآیند سیاستگذاری ایفا می کنند، اما در کشور 
ما سال هاست این نقش به نهادهای جایگزین واگذار شده تا شاید اهداف مشارکت جویی و رضایت عمومی، بهتر محقق شود؛ ولی به دلیل 
عدم شفافیت و عدم پاسخ گویی این نهادهای جایگزین و نیز مسئولیت ناپذیری آنان در قبال ناکارآمدی سیاست هایی که انتخاب، ترویج و 
اجرا کرده اند، انباشت متراکم مشکالت و توسعه نارضایتی های عمومی، اساس نظام را در مظان اتهام ناکارآمدی قرار داده است. حال که تجربه 
های موفق جهانی، برای پرهیز از چسبندگی این قبیل اتهام ها، به سمت نظریه های دولت حداقلی و اداره عمومی نیل کرده اند، در کشور ما 
بازگشت به نظریه های سنتی دولت حداکثری و مدیریت دولتی، پاسخ گوی حل رضایت مندانه و معقول اَبَرمشکالِت امروز ایران نخواهد بود. 
خروج از این شرایط بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش پارادایمی مجموعه نظام و به ویژه دولت سیزدهم در تمایزگذاری میان سه مفهوم  

Polity، Politicsو Policy در اداره کشور است؛ که در نوشتار دیگری بدان خواهیم پرداخت.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

تاثیر منفی فشارخون باال در دوران 
بارداری بر حافظه

محققــان دانشــگاه اراســموس روتردام هلنــد در مطالعه 
اخیرشــان اظهار کردند زنان مبتال به فشــار خون باال در 
دوران بارداری بیشــتر از ســایر افراد در ســنین باالتر در 
معرض ابتال به مشــکالتی از قبیل مشکالت حافظه ای قرار 

دارند.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک مطالعه نشــان داده مادران 
باردار در صورت داشــتن فشــار خون باال ممکن است در 

سنین باالتر به مشکالت حافظه ای دچار شوند.
محققــان هلندی به این منظور مهــارت حافظه و تفکر در 
۵۹۶ زن که پانزده سال قبل زایمان کرده بودند را آزمایش 

کردند. 
این گروه شــامل زنانی بودند  که فشــار خون آنها در حین 
بارداری در حد طبیعی بوده است و برخی از آنها نیز میزان 

فشارخونشان باال بوده است.
محققان گفتند که این یافته ها می تواند به انجام برنامه های 
غربالگری برای شناســایی افراد در معــرض خطر وخامت 

ذهنی منجر شود.
تخمین زده می شــود در انگلیس حداکثر ۱۰ درصد از زنان 
باردار از فشــار خون باال رنج می برند. فشارخون یک عامل 

خطرناک شناخته شده مرتبط با زوال عقل است.
ماریــا آدانــک )Maria Adank(، نویســنده مقاله و 
متخصــص زنان و زایمان از دانشــگاه اراســموس روتردام 
گفت: زنان مبتال به فشــار خون باال که فشــارخون باالی 
آنها از بارداری شــروع می شــود و همچنین زنان مبتال به 
پره اکالمپســی باید پس از بارداری تحت نظارت دقیق قرار 

گیرند.
پری-اکالمپسیا )Pre-eclampsia( از عوارض دوران 
بارداری و یک اختالل چندارگانی اســت. این بیماری یکی 
از علت های مهم مرگ و میر مادران باردار اســت که باعث 

عوارض جنینی و مادری می شود.
وی افــزود: این زنان باید تغییر در شــیوه زندگی و ســایر 
روش های درمانی را که ممکن اســت در کاهش خطر این 

مشکالت به آنها کمک کند، در پیش بگیرند.
دکتر آدانک گفت: مهم اســت که فشار خون حاملگی و پره 
اکالمپســی را به عنوان عوامل خطرناک مرتبط با  اختالل 

شناختی در نظر بگیریم. 
بســیاری از زنان ممکن است این مســئله را به عنوان یک 
مســئله موقتی در دوران بارداری در نظــر بگیرند و درک 
نکنند که این موضوع می تواند به طور بالقوه اثرات طوالنی 

مدت داشته باشد.
یکی از محدودیت هــای مطالعه این بود که قبل از بارداری 
این زنــان یا در طول بارداری آنهــا محققان هیچ آزمایش 
فکری یا حافظــه ای را بر روی آنها انجام نــداده بودند که 
اکنون آن داده ها را با داده های به دست آمده از این مطالعه 

مقایسه کنند.
آدانک نتیجه گیری کرد: مطالعات آینده برای تعیین اینکه 
آیــا درمان زودرس فشــار خون باال می تواند از مشــکالت 
شــناختی در زنان با ســابقه فشــار خون باال در بارداری 

جلوگیری کند یا خیر، مورد بررسی قرا خواهد گرفت.
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من از همه شما نسبت به خانواده ام خوش رفتارترم.
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